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معرفی ابزار آنالیز سئو وب سایت
سایت های SEO checker
 .0سایت chkme.com

این سایت میتواند سایت شما را از دیدگاه Basic Infos - Headings - Flash movies/animations - Frames and IFrames Usage - Website
 Links – Imagesبررسی نماید .
 .2سایت woorank.com

این سایت شناخته شده ترین سایت در امر بررسی سایت میباشد که میتوانید قابلیت های بررسی سایت را خودتان در آن تست نمایید.
 .3سایت Nibbler

این سایت نیز از یکی دیگر از سایت های خوب آنالیز سئو است که بعد از آنالیز سایت شما گزارشات و ایرادات سایت را به شما ارائه میدهد.
 .4سایت Web Site Grader

سایت هاب اسپوت نیز یکی دیگر از سایت های شناخته شده آنالیز سئو میباشد که در آن به بررسی Competitive Benchmarking - Lead
 Generation - Mobile Marketing - Social Media - Blogging - Overall Analysisمیپردازد.

 .5سایت W3C Markup Validator Service

ولید بودن یک سایت از نظر کد نویسی نیز میتواند تاثیر بسزایی در سئو سایت داشته باشد و خزنده های موتور های جست و جو گر را ترغیب نماید که
سایتی که در حال کرول کردن آن هستند سایت استانداردی است سایت  w3cنیز میتواند شما را در این امر کمک نماید تا سایت خود را از نظر کد نویسی
بهبود بخشید.
 .6سایت Web SEO Analytics

سایت وب سئو نیز سایت شما را از نظر موارد بسیاری مورد بررسی قرار میدهد که میتواند کمک شایانی در بهینه سازی وب سایت به شما نماید.

 .7سایت pingdom

سایت پینگ دوم در عین سادگی سایت کارایی است که میتواند سرعت سایت شما را نسبت به سایت هایی که در آن چک شده انالیز نماید و به سایت شما رتبه
از نظر سرعت لود را بدهد.

 .8سایت browsershots.org

این سایت رو خیلی خودمون دوست داریم چون سایتتون رو میتونین در یک چشم به هم زدن در تعداد زیادی مرورگر تست کنید که چطور لود میشه.
 .9سایت SiteReportCard

سایتب برای بررسی لینک های شکسته –سینتکس ارور – متا تگ – لودینگ صفحه – بررسی کلمات کلیدی – رتبه بندی کلمات در سایت و ...

... سئو مسترز راه درست سئو را به شما نشان خواهد داد
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